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HØRINGSUTTALELSE fra Finnskogen Natur & kulturpark - NASJONAL RAMME 

FOR VINDKRAFT.  

Finnskogen Natur & kulturpark er sterkt bekymret for etablering av landbasert vindkraftverk i sårbar 

og unik norsk natur, og ber om at arbeidet med den nasjonale rammen for landbasert vindkraft 

skrinlegges. 

Industrialisering av norsk natur og de konsekvensene dette har for innbyggerne, plante -, dyre - og 

fugleliv og en bærekraftig verdiskaping må vurderes som en helhet. Et eksempel på manglende 

helhetstenking er utbyggingen av Kjølberget vindkraftverk på Finnskogen. Her burde en grundig 

konsekvensutredning knyttet til planen om vindkraftverk blitt sett i sammenheng med utviklingen av 

hele Finnskogen - Finnskogleden som en attraktiv vandrings led for besøkende og beboere, 

verdiskaping i utmark og planene om Finnskogen som et eget område på Unescos verdensarvliste. En 

konsekvensutredning skulle hatt mye større fokus på både forringelse av kvalitet på opplevelser, 

økonomiske tap for næringsdrivende, kostnader ved omlegging av stinettverk og beredskap - og 

sårbarhetsanalyse i forhold til konsekvenser for mennesker, dyr, fugleliv og rødlista arter i områdene. 

Ikke minst den innvirkningen lys – og lydforurensing har på alle levende vesener bør vies mye større 

oppmerksomhet og det mentale aspektet og forringelse av livskvaliteten for de som berøres må 

utredes langt bedre. Her trengs ny og oppdatert kunnskap, og vurderingene må gjelde samtlige 

vindindustriprosjekt, også de som allerede er igangsatt.  

Erfaringene fra utbyggingen i Søre Osen og Kjølberget forteller oss at Stortinget må utforme en 

kunnskapsbasert og mer helhetlig energi-, miljø- og klimapolitikk før nye konsesjoner til landbasert 

vindkraft gis. Sentrale politikere må ta mer ansvar og ikke overlate arbeidet til direktorat og NVE. 

Viktige momenter i dette arbeidet bør være å se på oppgradering av eksisterende vannkraftanlegg, 

utvikling av havvind, utnyttelse av sol – og bølge energi og ulike former for energieffektivisering.  

Stortinget bør samtidig vurdere om energiutbygginger etter energiloven i mindre grad bør være 

markedsstyrt og i større grad være behovsstyr, og avhengige av politiske vedtak. Dette for å sikre 

bedre konsesjonsprosesser med mindre konflikter. Det er i så måte viktig at ulike interesser i 

utbyggingsområder blir vektet politisk og at befolkningen opplever reell demokratisk innflytelse i slike 

store samfunnsspørsmål.  

Dette understrekes av erfaringene fra utbyggingen av Kjølberget vindkraftanlegg der 

konsesjonsvilkårene stadig har vært i endring. Mastene blir større og skifter plassering, veiene 

bredere, gravingene mer omfattende og behov for større ledningskapasitet øker. Hver for seg er dette 

såkalte «bagatellmessige endringer» som det blir gitt tillatelse til, men til samme medfører det enda 

større inngrep i unik og sårbar norsk natur.  



 

Summen av disse inngrepene og behandlingene av søknadene, som stort sett gir utbygger tillatelse da 

de hver for seg er «bagatellmessige», skaper stor frustrasjon, sinne og maktesløshet hos de berørte 

partnerne. Dette øker konfliktnivået lokalt. Mange føler at demokratiet er på vikende front i forhold til 

kapitalkreftene, som setter profitt foran lokalbefolkningens behov og eierskap til egen natur og gleden 

ved friluftsliv og rekreasjon.  

Ikke minst har mangel på involvering vakt irritasjon i forhold til den skogfinske minoritetskulturen, en 

av Norges fem nasjonale minoriteter. Dette har vært veldig aktuelt i vårt område hvor det for 

eksempel arbeides med å ivareta de skogfinske interessene med god støtte i arbeidet fra sentrale 

politikere, både i form av bevilgninger og besøk, mens konsesjonsmyndighet og utbygger i liten grad 

har involvert de som representerer denne minoritetskulturen.  

Som en oppsummering og avsluttende kommentar ber Finnskogen Natur & kulturpark om at arbeidet 

med nasjonal ramme skrinlegges. Tiden framover brukes til å søke ny og bedre kunnskap om 

konsekvenser av landbaserte vindkraftverk i forhold til alle levende vesener, både på kort og lengre 

sikt. Stortinget må sette problematikken på dagsorden i mye større grad enn de hittil har gjort. Det er 

totalregnskapet og konsekvensene for alle berørte deler av samfunnsutviklingen som må ha fokus.  

Parallelt med denne kunnskapsbaserte oppdateringen arbeides det med å se på andre kilder til 

fornybar energi, til det beste for både klimaet og miljøet, og som legger til rette for en bærekraftig 

verdiskaping.  

Finnskogen Natur- og kulturpark ønsker ikke etablering av nye vindkraftprosjekter eller utvidelser av 

vindkraftprosjekter som finnes pr i dag i Finnskogkommuner/ nabokommuner der disse influerer og 

forringer opplevelsen av stillhet, ro og mystikk. 

Finnskogen Natur & kulturpark ønsker heller ikke at andre områder i Norge skal utsettes for 

belastningen med en noe ensidig markedsstyrt utbygging av vindkraftverk. 

Ellers så slutter Finnskogen Natur & kulturpark seg til FNF, Hedmark sin høringsuttalelse til 

Nasjonalramme for vindkraft.  

 

For Finnskogen Natur & kulturpark 

Herdis Bragelien 

Daglig leder 

 

 

 

 


